
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Javorek ze dne 2.9.2021 v 

místnosti OÚ Javorek čp. 57 v 19.00 hodin. 
 

Přítomni: Škapa, Řehan, Žák, Forchtsamová, Forchtsamová, Kakač, Jirčíková 

Omluveni: Hejatmánek, Jílková 

Zapisovatel: Jirčíková 

Ověřovatelé: Forchtsamová, Forchtsam 

Hosté: Škapa, Štětka 

 

Program: 
1. Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

2. Informace – plnění úkolů 

3. Dotace 

4. Pozemky 

5. Žádosti 

6. Různé 

 

ad1) Zahájení, seznámení s programem, ověřovatelé 

 

Starosta přivítal přítomné, zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 z 9. Navrhl zapisovatele a ověřovatele 

zápisu. Dále přečetl návrh programu, zeptal se zastupitelů, zda mají doplňující návrh nebo požadují 

změnu. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními. 

Starosta dal hlasovat o osobě zapisovatele (Jirčíková), ověřovatele (Forchtsam, Forchtsamová) 

programu. 
 

1. hlasování 

ZO schvaluje: 7:0:0                                                           7: 0: 0 

 

ad 2) Informace – plnění úkolů 

 

- Dne 23.8.2021 proběhl dílčí přezkoumání hospodaření obce za první pololetí roku 2021 – bez 

závad. 

- Pozemky od Úřadu pro zastupování státu byly všechny převedeny na stát. Žádáme o bezplatný 

převod a zřízení věcného břemena. Žádost byla podána. 

- Prostor místního obchodu byl paní Hažmukovou předán zpět obci ve stanoveném termínu a vše 

proběhlo bez problémů.  

- V důsledku zásahu blesku při bouřce bylo na vodojemu porušeno zařízení, které hlídá hladinu 

v rezevoaru. Vznikla škoda ve výši cca 5 000,-Kč. 

- Ve dnech 8. a 9.10.2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zajišťuje 

Jirčíková. 

- Místní knihovna má nouzový provoz, hledáme prostory pro umístění a půjčování knih. Půjčování 

lze dohodnout přes Jirčíkovou. 

- Dne 2.9.2021 proběhla inventura knih, které jsou ve vlastnictví obecní knihovny. 

Byla aktualizována Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb. Starosta smlouvu 

předložil zastupitelům k nahlédnutí. Poté dává hlasovat o uzavření této Smlouvy s obcí Javorek. 

-15.9.2021 proběhnou odečty elektroměrů el. energie 

 

2. hlasování 

ZO schvaluje: 7:0:0                                                        7:0:0               

 



 

ad3) Dotace 
 

Vrt: 
- proveden průzkumný vrt do hloubky 80 m. Vydatnost je předběžně cca16m3/den. 

Třetí Fa dle rozpočtu za vrt činí 218 000,-Kč.  

 

Starosta dává hlasovat o schválení proplacení této částky rozpočtovým opatřením č. 3. 
 

3. hlasování 

ZO schvaluje: 7:0:0                                                         7:0:0 

 

Obnova a rekonstrukce požární nádrže: 
- dokončení prací konec září 2021 

- barva zábradlí č. 8007 

 

Rekonstrukce čističky: 
- stále v řešení, proběhne na podzim 

 

Prodejny: 
- dotace byla podána (Rozvoj venkova 2021), finanční prostředky budou z části použity na proběhlý 

provoz 

 

ad4) Pozemky 
 

Starosta předkládám zastupitelům k nahlédnutí Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 

UZSVM/BZR/2642/2021-BZRM mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových a obcí Javorek. Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových je příslušný hospodařit s pozemky zapsanými na listu vlastnictví č. 60000 pro 

katastrální území Javorek, obec, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 

 

Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě za jednorázovou úplatu ve 

výši 11 100,-Kč. 

 

Starosta dává hlasovat o schválení této smlouvy. 

 

4. hlasování 

ZO schvaluje: 7:0:0                                                         7:0:0 

 

ad5) žádosti 

 

- Vlastimil Kakač předkládá žádost na odkoupení obecních pozemků, které dlouhodobě užívá. 

Proběhla diskuse, je nutné zaměřit současný stav a doložit geometrický plán. Po dohodě termínu 

proběhne pracovní schůzka s dotčenými stranami na místě samém. 

 

- Ladislav Adami  žádá o  zřízení přípojky na vodu a kanalizaci nemovitost č.p.11. 

 

Starosta dává hlasovat. 

 

5. hlasování 

ZO schvaluje: 7:0:0                                                          7:0:0 

 



 

ad 6) Různé 

- Dne 25.9.2021 proběhne vítání občánků v obci Javorek. Organizaci zajišťuje Jitka Jílková. 

Podmínkou vítání občánků je trvalé bydliště matky v obci při narození dítěte. 

- Řešena dopravní situace v obci, budou zakoupena další dvě dopravní zrcadla (bezpečný výjezd 

autobusu od zastávky a od Louže). 

- Kvůli posílení signálu GSM bude písemně osloven senátor pan Josef Klement. 

- Konec distribuce pytlů na ukládání plastů (žluté pytle). Zbytek pytlů bude rozdán do domácností. 

- Starosta informuje o nutnosti aktualizace pojistné smlouvy na obecní majetek. Pan Vlastimil 

Kakač seznámil zastupitele s možnostmi, proběhla diskuse. Připraví návrh aktualizované smlouvy. 

- Pan Štětka sděluje, že má od svých hostů informace, že jsou ubytováni v obci Javorek a nejsou od 

nich vybírány rekreační poplatky. Dotazuje se, zda je známo, kdo všechno v obci poskytuje 

ubytování. 

Starosta informuje, že rekreační poplatek je vybírán od ubytování Adamiových, Crháků, Štětkových 

a Karásků. Dále bude proplacen poplatek za využívání obecního pozemku u tábora.  

 

Ověřovatelé: Forchtsamová, Forchtsam 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 7.9. 2021                                                    

 

 

 

    Bc. Miroslav Škapa 

                                                                                                                               Starosta obce 

                                                                                                                   starosta 


